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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 29 ianuarie 2019 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 

Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
17/2019 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 
14 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte domnul 
Mărgineanu Teodor. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la 
sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.  

Supunem spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din 
19 decembrie 2018 şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din 7 
ianuarie 2019. 

Procesele verbale sunt aprobate cu unanimitate de voturi. 
Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată cu 

unanimitate de voturi. 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale, 
sociale şi sportive din anul 2019 
 
Dl.secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionare si a Regulamentului de ordine 
interioara ale Primariei Orasului Copsa Mica 
Doamna Czika Elena, consilier, prezintă proiectul de hotărâre. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCL nr.9/2018 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului 
oraşului Copşa Mică şi din serviciile publice aflate în subordinea 
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, începând cu luna 
februarie 2018 
 
Doamna Czika Elena, consilier, prezintă proiectul de hotărâre. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Organigramei 
şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al  
primarului oraşului Copşa Mică şi ale serviciilor publice înfiinţate 
şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa 
Mică prin transformarea a două posturi contractuale 
 
Doamna Czika Elena, consilier, prezintă proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna februarie  2019 
 
Domnul Toderici Ioan îl propune pe dl Baciu Ioan preşedinte de 
şedinţă pentru luna februarie 2019. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 
TODERICI Ioan                                                 ŞERBAN Dorin 
 
 
 
Întocmit  
TĂPĂLAGĂ Ildiko 
 


